
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 متحانات واملسابقاتالالديوان الوطين ل                        وزارة الرتبية الوطنية                            

 2016دورة :                                                           امتحان بكالوريا التعليم الثانوي       
تسيري و اقتصادالشعبة :   

 د 33سا و  03املدة :                                                    رغراييااجلتاريخ و الاختبار يف مادة : 

 4من  1صفحة 

  

 عمى المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
 الموضوع األول

 التاريخ:
  نقاط( 36) :األولالجزء 

مة في من أىدافيا الكبرى عمى المستوى الخارجي والمتمث   ىدفا 5511أواخر سنة  جبية التحرير الوطني قتحق   »
 لتقييم الصوماممؤتمر ى عقد لإ أدتوالخارجي ي المستويين الداخم عمىنجاحات عقبتيا أ  ... تدويل القضية الجزائرية

      .« ... ثورةـلمالنتائج وتحديد االستراتيجية المستقبمية 
 .تاريخ الجزائر ودراسات في قضايا ،قنانل اجم المرجع:                                                        

 

   

 في الن ص. خطما تحتو  اشرح -5
 ل التالي:أكمل الجدو  -2

 تاريخه الحدث
 .................................... األمم المتحدةتأسيس ىيئة 

 5512جويمية  22 .................................
 .................................... سقوط  جدار برلين

 

 .أحمد سوكارنو - روزفمت فرانكمين -مصالي الحاج   -رمضان  نعبا التالية:بالشخصيات  فعر   -3

 
 

  نقاط( 00) :الجزء الثاني
 تداخمت مواقف التصمب  بل ،سياللى التعايش السممي لم يكن إانتقال العالقات الدولية من الحرب الباردة  ن  إ

    .والتفاىم والتعاون لمقطبينالمرونة  والتأزم مع
 :المطموب

 

 ن فيو:كتب مقاال تاريخيا تبي  ا ،درست اعتمادا عمى ماو  ،عبارةانطالقا من ال  
 القطبين.التقارب بين  دوافع - 5
  .نجاح ىذا التقارب مدى -2



 

 4من  2فحة ص

 الجغرافيا 
 نقاط ( 00 ) :األولالجزء 

 .2009سنة تصنيف بعض دول العالم  يمثل مؤشرات ليك جدوالإ
 

 أ.م.وال اليابان لمانياأ موريطانيا تونس الهند المؤشر 
 01734 04345 04574 7401 0714 7711 الدخل الفردي / دوالر

 41044 0..41 5..41 41033 411.3 41570 مؤشر التنمية البشرية

 .1 3. 4. 51 10 10 مد الحياة / سنة أ

                                                                               

 .2010صور اقتصادية لمعالم                                                                                   
  :المطموب

 .الحياة(مد أ -التنمية البشرية  مؤشر -الفردي )الدخل :المصطمحات الواردة في الجدول اشرح -5
 .دوالر 5000 سم 1 :بمقياسالجدول في  المذكورةل بأعمدة بيانية الدخل الفردي لمدول مث   –2

   .دولة  سم1                                                                       
                                         .عمى التمثيل البياني قعم   -3

 

 نقاط( 00) :الجزء الثاني
 امصدرً  صبحمو ليى  أ  وىو ما ،وربياالتحاد األ في والبشري والعمرانيالثقل االقتصادي  الراين مركزيعد إقميم  

 وعالميا.إقميميا  السياسي واالقتصادي لمقرار اميم  
 

  المطموب:
 فيو:مقاال جغرافيا تبرز  اكتب ،درست اعتمادا عمى ماو  لفقرة،انطالقا من ا

 الراين. إلقميمالوزن االقتصادي  -5
 األوربي.تحاد التي تواجو اقتصاد اال صعوباتال -2

 
 
 
 
 
 
 
 

 انتهى الموضوع األول
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 )الموضوع األول( عناصر اإلجابة
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36 

  خط:شرح ما تحته  1-

السند  زائرية في المحافل الدولية لكسبىو التعريف بالقضية الج تدويل القضية الجزائرية:
 .ةيالفرنس وتكذيب االدعاءاتو الدعم المادي  السياسي

0.53 

لقاء تاريخي لقيادات الثورة لمختمف المناطق بيدف تقييم ووضع استراتيجية  مؤتمر الصومام:
 وخرج بقراراتبالوالية الثالثة  20/08/56 في عقد بمنطقة أوزالقن،لمثورة بعد انطالقيا بسنتين 

 مييدي.العربي بن  وأشرف عميورمضان  وىندسو عبانتنظيمية جد ىامة )وثيقة الصومام( 
0.53 

د واع وتغيير جذري لألوضاع السائدة واستبداليا بأخرى، وتأخذ أشكاال مختمفة. ىي ر  الثورة:
 1962إلى سنة  1954وىنا: جميع الجيود والعمميات العسكرية التي عرفنيا الجزائر من سنة 

 ضد االستعمار الفرنسي، الستعادة السيادة الوطنية.
0.53 

 : ملء جدول األحداث – 2 
 

 

 تاريخه الحدث
 1945أكتوبر  24 س ىيئة األمم المتحدةتأسي

 1956جويمية  26 تأميم قناة السويس
 1989نوفمبر  09 سقوط جدار برلين

 

3.53×3  

  التعريف بالشخصيات : -3

مناضل بحركة االنتصار لمحريات الديمقراطية عضو المنظمة  :(1957-1920) عبان رمضان
 1955سنة  وأطمق سراحولمدة خمس سنوات حكم عميو بالسجن و القبض عميو  ألقيالخاصة 

 .1957استشيد سنة  الصومام.مؤتمر  وكان ميندس
3775 

زعيم سياسي جزائري يمقب بأب الحركة الوطنية من مؤسسي  :(1974-1898) مصالي الحاج
اول من طالب باالستقالل التام صراحة. 1937بالجزائرثم حزب الشعب  1926نجم شمال افريقيا 

 سجن ونفي عدة مرات نتيجة نشاطو السياسي.1946نتصار لمحريات الديمقراطية أسس حركة اال
3775 

عن الحزب  1945إلى  1933لمو.م.أ من  32الرئيس رقم  :(1945-1882)فرانكمين روزفمت 
، قاد بالده إلى 1929الديمقراطي، ساىم في إخراج بالده من األزمة االقتصادية العالمية عام 

 لعالمية الثانية.النصر في الحرب ا
3775 

، قاد الحركة التحررية ضد االحتالل زعيم سياسي أندونيسي: (1970-1901)أحمد سوكارنو 
 اليوالندي وأحد أقطاب حركة عدم االنحياز.

3775 
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 عناصر اإلجابة )الموضوع األول(
 العالمة

 مجموع مجزأة

   :الجزء الثاني
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 375 حفاظ عمى المصالح.التوافق لمضرورة التفاىم و القطبان بين  مقدمة:  

  دوافع التقارب بين القطبين: -1 

 3725 .وصول زعماء معتدلين الى الحكم في القطبين  -

 3725 .توازن الرعب النووي بين القطبين  -

 3725 .حاجة االتحاد السوفياتي لمتنمية االقتصادية وتخفيض االنفاق العسكري  -

 3725 اليات المتحدة بفشل سياسة االحتواء والمواجية.اقتناع الو  -

 3725  –خصوصا اوربا  –ضغط الرأي العام العالمي  -

 3725 ظيور حركة عدم االنحياز ودورىا اإليجابي. -

  مدى نجاح هذا التقارب: -2

 3725 بين الو.م.أ واالتحاد السوفييتي. إنشاء الخط األحمر -

 3725 المعسكرين. تبادل الزيارات بين زعماء -

 3725 التعاون العممي والبرامج المشتركة لألبحاث الفضائية. -

 3725 وانضمام الصين إلى مجمس األمن. 1971عودة العالقات األمريكية الصينية عام  -

 3725 زمة كوبا.أزمات الدولية بالتوافق مثل حل عديد األ -

 3725 .(2وسالت  1اتفاقيات الحد من انتشار وتطوير األسمحة )سالت  -

       نيا خففت نسبيا من حدة التوتر أال إرغم العقبات التي واجيت سياسة التعايش السممي  الخاتمة:
 الدولية.في العالقات 

375 

 

  الجغرافيا:

  شرح المصطمحات : – 1  

ويحسب بتقسيم الناتج  خالل سنة،ما  نصيب الفرد من الثروة المحققة في بمد الفردي:الدخل 
 3775 المعيشة.دال عمى مستوى  وىو مؤشرالبمد  ذلك الوطني الخام عمى عدد سكان

ويحسب األمم المتحدة في تصنيف الدول  تأليفي( تعتمدهمؤشر مركب ) البشرية:مؤشر التنمية 
المعيشي( وى المستوى المعرفي )التعميم( الدخل الفردي )المست –مد الحياة أ : تثالثة معطيا وفق

 ما.مدى تقدم بمد  ويؤشر عمى (1و 0بين )قيمتو ما  تتراوح
3775 

 والتغطية الصحية فيمستوى المعيشة  ويعبر عنمتوسط ما يعيشو الفرد في بمد ما الحياة: مد أ
 3775 .البمدذلك 
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 عناصر اإلجابة )الموضوع األول(
 العالمة

 مجموع مجزأة

 البياني:التمثيل  - 2
 جاز.اإلن -
 العنوان. -
 المقياس. -

 2002لسنة  المذكورة في الجدولالدخل الفردي لمدول  أعمدة بيانية تمثل
 

          

 التعميق عمى التمثيل البياني: –3
 من خالل التمثيل البياني نالحظ ما يمي:   
  .أم.لمانيا و الوأ -اليابان :التفاوت الكبير بين المعطيات العددية لمدول المتقدمة -
 دوالر. 4000و 1000دوالر وباقي الدول وىي المتخمفة ما بين  40000أكثر من   
 .دوالر 47132والواليات المتحدة بـ  دوالر 1096بين موريطانيا بـــ:  الفارق الكبير -
 الدول المتقدمة. خل الفردي عندتقارب في مستوى الد -
 تتقدم الو.م.أ دول العالم في مستوى الدخل الفردي. -
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3.53 

3725 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

375×4  
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 دوالر 5000
 دولة
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 عناصر اإلجابة )الموضوع األول(
 العالمة

 مجموع مجزأة

  الثاني:الجزء 

34 

 المقدمة: -
 األوربي.االتحاد  ل التي تواجووالمشاكالراين بين التطور االقتصادي  إقميم

375 

  الراين:الوزن االقتصادي إلقميم  -1

 3725 (فالحي.....انتاج –تتركز فيو جل األنشطة االقتصادية )صناعات حديثة  -

 3725 ومنطقة استقطاب رؤوس األموال. (والبورصات )فرانكفورتلمبنوك  وأقدم تجمع أكبر -

 3725 تردام(.رو وبحرية )توفره عمى موانئ نيرية   -

 3725 والتبادل التجاري.مركز دولي لألعمال  -

 3725 .االستيالكية(السوق  –إقميم مكتظ سكانيا )اليد العاممة  -

 3725  .من الصادرات العالمية %18واالتحاد األوربي  من صادرات % 46المساىمة ب  -

  األوربي:االقتصاد  تواجه الصعوبات التي -2

 375 ومصادر الطاقة.في المواد األولية التبعية االقتصادية  -

 375 .والخارجيةالمنافسة الداخمية  -

 3725 االتحاد.تباين درجات التقدم بين أعضاء  -

 3725 (. تيدد اقتصاد بعض الدول )اليونان الديون السيادية التي -

    تحقيق  خطوات عمالقة في طريق قطعن مشروع االتحاد األوربي أال إرغم الصعوبات  الخاتمة:
 .1957ىداف اتفاقية روما أ 

375 

  : تقبل اإلجابات الصحيحة األخرى.مالحظة

 

 

 

 

 

 

 

 


